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Η Φιλοσοφία των Ελληνιστικών
και Ρωμαϊκών χρόνων
Ο δρόμος προς την ανθρώπινη ευτυχία
Από τη στιγμή που ο Μέγας Αλέξανδρος πήρε στα χέρια του την τύχη των
ελληνικών πραγμάτων, η ελληνική ζωή όλόκληρη άλλαξε από τις βάσεις της,
και μάλιστα για πάντα. Ο ελληνικός τρόπος ζωής έχασε τις αυστηρές γραμμές
που είχε μέσα στα τείχη της ολιγάνθρωπης πολιτείας, γιατί ο ελληνισμός
απλώθηκε πέρα από τα στενά όριά του, στην άπέραντη Άσία και στην Αφρική.
Μεγάλες πολιτειακές ενότητες σχηματίζονται και η παλιά πόλη χάνει την
αυτάρκεια και την αυτοτέλειά της και καταντάει μια κοινότητα, που δεν έχει τη
δύναμη να επηρεάση τη γενική πολιτική ζωή.

Το άτομο χάνει τους άμεσους πολιτικούς και πνευματικούς δεσμούς που είχε
με την πόλη. Αυτό το γεγονός επηρεάζει άμεσα το αίσθημα και τον στοχασμό
του. Το συγκλονίζει. Η ελληνική κοινωνία διαμορφώνεται διαφορετικά. Οι νέες
παραστάσεις γεννούν νέες ιδέες, οι νέες ιδέες διαμορφώνουν νέα νοοτροπία.
Από τις χώρες της Ανατολής εισβάλλουν νέες ιδέες και νέοι τρόποι ζωής. Όλα
αυτά δεν ήταν δυνατό να μην επηρεάσουν την εξέλιξη της ελληνικής
Φιλοσοφίας.

Τι ζητάει από τη Φιλοσοφία ο άνθρωπος των ελληνιστικών και των ρωμαϊκών
χρόνων; Στην περίοδο αυτή παρατηρούμε δυο κύριες τάσεις. Η πρώτη ζητάει
από τη Φιλοσοφία να ανταποκριθή στις πρακτικές ανάγκες της ζωής, η
δεύτερη να εξασφαλίση στο άτομο τη σαλεμένη ψυχική ισορροπία. Η πρώτη
τάση έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των θετικών επιστημών και πιο ειδικά
την τεχνολογική πρόοδο. Η δεύτερη έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της
ηθικής φιλοσοφίας. Πρακτικά λοιπόν και ηθικά είναι τα διαφέροντα της
ελληνιστικής και της ρωμαϊκής περιόδου.

Στην περίοδο αυτή δημιουργούνται αρκετά νέα, μικρά και μεγάλα, φιλοσοφικά
ρεύματα και συστήματα, ενώ παράλληλα πολλά από τα παλιά συνεχίζουν τη
ζωή τους, είτε αυτούσια είτε τροποποιημένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
εποχής η και ξαναδουλεμένα μέσα στα καινούργια ρεύματα και συστήματα. Τα
πιο σπουδαία από τα νέα συστήματα η ρεύματα είναι η Στωική φιλοσοφία, η
Φιλοσοφία των Επικούρειων, ο Σκεπτικισμός, ο Εκλεκτισμός, η Ιουδαιο-
Έλληνική φιλοσοφία και ο Νεοπλατωνισμός. Από τα πιο παλιά συστήματα
μπορούμε να πούμε ότι συνεχίζουν τη ζωή τους ως το τέλος του αρχαίου
κόσμου η Ακαδημία του Πλάτωνα και ο Περίπατος του Αριστοτέλη, ότι
αναβιώνουν ο Πυθαγορισμός και ο Κυνισμός και ότι επιβιώνουν ο Ηράκλειτος
μέσα στη Στωική φιλοσοφία, ο Δημόκριτος και η Κυρηναϊκή σχολή μέσα στη
φιλοσοφία των Επικούρειων και η Σοφιστική μέσα στον Σκεπτικισμό.
Οπωσδήποτε στο μέρος αυτό θα ασχοληθούμε μόνο με τα νέα συστήματα,
γιατί τις επιβιώσεις και τις αναβιώσεις των παλιών τις είδαμε με συντομία στα
προηγούμενα κεφάλαια.

Υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα μέσα σε όλα αυτά τα παλιά και
νέα συστήματα και ρεύματα της φιλοσοφίας των ελληνιστικών και των
ρωμαϊκών χρόνων; Ναί. Αυτό το κοινό γνώρισμα είναι η ηθική θεωρία. Όλα
επιδιώκουν να ανοίξουν δρόμο προς την ανθρώπινη ευτυχία, όλα ζητούν να



δώσουν κανόνες για την πράξη του ανθρώπου, όλα θέλουν να
προσδιορίσουν το ιδανικό της ζωής. Αυτός είναι ο λόγος που όλα
υποτάσσουν τη Φυσική, τη Μεταφυσική, τη Γνωσιολογία και άλλους κλάδους
της Φιλοσοφίας στο ηθικό πρόβλημα. Η Φιλοσοφία των Ελληνιστικών και των
ρωμαϊκών χρόνων είναι κυρίως η Ηθική. Αυτός είναι ο πιο γενικός
χαρακτηρισμός της.

Η Στωική φιλοσοφία: θεός και φύση
Η Στωική φιλοσοφία αποτελεί ίσως το πιο μεγάλο σύστημα αυτής της
περιόδου. Επιδίωξή της είναι να οδηγήση τον άνθρωπο στην ευτυχία με μια
βιοθεωρία θεμελιωμένη επιστημονικά. Ως βάση στην επιδίωξή της αυτή έχει
την πεποίθηση ότι η ευτυχία του άνθρώπου εξαρτάται από τον ίδιο. Αυτό
αποτελεί μιαν ηθική αρχή, που η Στωική φιλοσοφία δεν την πρόδωσε ποτέ
μέσα στα 500 χρόνια του βίου της. Έτσι έρχεται να αφυπνίση τον
άνθρωπο για μιαν αδιάκοπη ηθική δραστηριότητα και σε σχέση με το
άτομό του και σε σχέση με την κοινωνία. Αυτό απαρτίζει τον ιδεοκρατικό
χαρακτήρα της.

Τη μακρόχρονη ιστορία της Στωικής φιλοσοφίας τη χωρίζομε σε τρεις πιο
μερικές περιόδους:

1) Στην περίοδο από το 300 ως το 130 π.Χ., με τους πιο παλιούς
εκπροσώπους της, τον Ζήνωνα, τον Κλεάνθη και τον Χρύσιππο,

2) στην περίοδο από το 130 ως το 50 π.Χ., με τους μεσαίους εκπροσώπους
της, τον Παναίτιο και τον Ποσειδώνιο,

και 3) στην περίοδο από το 50 π.Χ. ως τον 3ο αι. μ.Χ., με τους πιο νέους
εκπροσώπους της, τον Σενέκα, τον Επίκτητο και τον Μάρκο Αυρήλιο.

Οι πιο παλιοί Στωικοί.
α)Ο Ζήνων. Ο ιδρυτής της Στωικής φιλοσοφίας Ζήνων (332 - 262 π.Χ.)
γεννήθηκε στο Κίτιο της Κύπρου, αλλά ήλθε πολύ νέος στην Αθήνα, όπου
έμεινε ως το θάνατό του. Τον πατέρα του τον έλεγαν Μνασέα. Δασκάλους είχε
τον Κυνικό Κράτη, τους Μεγαρικούς Στίλπωνα και Διόδωρο και τους
Ακαδημαϊκούς Ξενοκράτη και Πολέμωνα. Γύρω στο 300 άνοιξε δική του σχολή,
που έμεινε με το όνομα Στοά η Στωική, επειδή ο τόπος όπου μάζευε τους
μαθητές του ήταν η «Ποικίλη Στοά» της Αθήνας, η διακοσμημένη με τους
πίνακες του Πολυγνώτου. Από τους μαθητές του οι πιο γνωστοί είναι ο
διάδοχός του Κλεάνθης, ο συμπολίτης και συγκάτοικός του Περσαίος, ο
Αρίστων από τη Χίο, ο Ήριλλος από την Καρχηδόνα, ο Σφαίρος από τον
Βόσπορο, ο Διονύσιος από την Ηράκλεια και ο ποιητής Άρατος από τους
Σόλους της Κιλικίας. Ο Ζήνων, έφυγε από τη ζωή θεληματικά. Η απλότητα και
το ήθος του έμειναν παροιμιώδη.

Ο Ζήνων έδωσε ξανά ζωή στη θεωρία του Λόγου του Ηρακλείτου. Αυτό τον
Λόγο τον έκανε έννοια απόλυτη όχι μόνο για τη Λογική, αλλά και για τη
Φυσική και για την Ηθική. Και πέτυχε να επιβάλη αυτή τη διδασκαλία σε όλη
τη Στωική φιλοσοφία. Η διδασκαλία του Ζήνωνα αναπτύσσεται σε σύστημα,
ακολουθώντας το παρακάτω σχήμα: αρχίζει με τη Λογική, προχωρεί στη
Φυσική και τελειώνει με την Ηθική.



Η γνώση σύμφωνα με τη θεωρία του Ζήνωνα ακολουθεί την παρακάτω
διαδικασία. Τα αισθητήρια όργανα μεταβιβάζουν στον νου την εικόνα του
αντικειμένου και σχηματίζουν έτσι την παράσταστη («φαντασία»). Η
παράσταση δεν είναι παρά ένα τύπωμα των όντων πάνω στο νου. Όταν η
συνείδηση δίνη τη συγκατάθεσή της για την παράσταση αυτή, η παράσταση
δεν είναι πια απλή, αλλά ενωμένη με τη συνείδηση γίνεται παράσταση
εννοιακή («καταληπτική φαντασία»), δηλ. κατάλληλη να εννοήση το
αντικείμενό της. Η εννοιακή παράσταση είναι το κριτήριο της αλήθειας, γιατί η
συμφωνία της με τη συνείδηση προϋποθέτει το εγώ, που κρίνει και
αποφασίζει. .

Ο Ζήνων επιχειρεί να ξεπεράση τη δυαρχία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
Έτσι στρέφεται στην κοσμολογία του Ηρακλείτου και με τη βοήθειά της
συνθέτει μια φυσική θεωρία μονιστική με έντονα υλιστικές τάσεις. Η ύλη και το
πνεύμα εξηγούνται από το Ζήνωνα ως το παθητικό και το ενεργητικό στοιχείο.
Ύλη χωρίς πνεύμα δεν υπάρχει πουθενά, ούτε πνεύμα χωρίς ύλη. Κάθε
πραγματικό όν έχει και σωματική υπόσταση.

Έτσι και ο θεός και η ψυχή έχουν και σώμα. Η ενέργεια του πνεύματος
εκδηλώνεται πάνω στην ύλη ως «λόγος σπερματικός». Η ύλη βρίσκεται σε
ασταμάτητη μεταβολή, που τη διαπιστώνομε με τη γένεση και τη φθορά των
μορφών της ζωής, αλλά υπάρχει η σταθερή βάση του πνεύματος, το
ενεργητικό στοιχείο που κυβερνάει την ύλη και διασφαλίζει την ενότητα του
κόσμου. Δηλ. η ενότητα του κόσμου εξηγείται από την ενότητα της πρώτης
αρχής, που είναι το πνεύμα. Και αφού υπάρχει αυτή η ενότητα, όλα τα όντα
νιώθουν συγγενικά, περνούν από τις ίδιες καταστάσεις.

Αυτή είναι η «συμπάθεια των όλων», που οδηγεί στην παγκόσμια αρμονία. Το
σύμπαν είναι καμωμένο με ένα ορισμένο σχέδιο από ένα δημιουργικό νου,
που δεν μπορεί να είναι άλλος από τον θεό. Μέσα στο σύμπαν επικρατεί
απόλυτη τάξη, και ό,τι συμβαίνει έχει τον λόγο του. Αυτή η πεποίθηση οδηγεί
στη διδασκαλία που αναφέρεται στη θεοδικία και στη θεία πρόνοια.

Σχετικά με τα πιο ειδικά σημεία της φυσικής θεωρίας μπορούμε να πούμε ότι
τόσο ο Ζήνων όσο και οι διάδοχοί του δέχονται τέσσερα στοιχεία, και από
αυτά τα δυο, δηλ. το νερό και το χώμα, τα λένε βαριά, ενώ τα άλλα δυο, δηλ.
τον αέρα και τη φωτιά, τα λένε ελαφρά στοιχεία. Η γη είναι το κέντρο του
σύμπαντος. Το σύμπαν πάλι έχει σχηματισθή από συγκεντρικά στρώματα,
όπου δεν υπάρχει καθόλου κενό. Στο πιο υψηλό στρώμα είναι η πύρινη
σφαίρα που σχηματίζει το ουράνιο στερέωμα. Από κάτω είναι οι πλανήτες,
πιο κάτω η σελήνη και στο τελευταίο στρώμα, στο κέντρο της συμπαντικής
σφαίρας είναι η γη. Τα στρώματα της δημιουργίας πάνω στη γη αρχίζουν από
την ανόργανη φύση, προχωρούν στον κόσμο των φυτών, ύστερα στον κόσμο
των ζώων και καταλήγουν στον άνθρωπο, που είναι η κορυφή της
δημιουργίας, γιατί έχει το λογικό.

Τα πάθη της ψυχής, λέγει ο Ζήνων, οφείλονται σε σφαλερή κρίση, επομένως
πρέπει να τα κατανικούμε. Τα βασικά πάθη είναι τέσσερα: η επιθυμία, η
ηδονή, ο φόβος και η λύπη. Η επιστημονική γνώση είναι απαραίτητη για την
ηθική πράξη. Η αρετή είναι αυτοσκοπός και είναι πράξη, δεν είναι ούτε γνώση
ούτε απόλαυση. Κοινή ρίζα για όλες τις αρετές θεωρεί ο Ζήνων τη φρονιμάδα.
Σύμφωνα με αυτά οι άνθρωποι χωρίζονται σε μωρούς και σε σοφούς. Ο



σοφός είναι ο ιδανικός τύπος της ηθικής. Είναι ελεύθερος από πάθη, έχει
αυτάρκεια και είναι όμοιος με τον θεό.-'' ~~

β) Ο Κ λ ε ά ν θ η ς : Ε ν αυτώ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέ ν. Ο διάδοχος
του Ζήνωνα, ο Κλεάνθης (304 - 233 π.Χ.), γεννήθηκε στην Άσσο της
Τρωάδας. Είχε σώμα αθλητικό και είχε διακριθή ως πυγμάχος. Ήταν πολύ
φτωχός και για να συντηρήται και να σπουδάζη, έκανε τον νεροκουβαλητή.
Είχε σπάνια βουλητική δύναμη και βαθειά θρησκευτικότητα, Πέθανε ύστερα
από θεληματική ασιτία.

Στην Ηθική του Ζήνωνα ο Κλεάνθης έδωσε πλάτος. Οφείλεις, λέγει, να ζής
σύμφωνα με τη φύση («ομολογουμένως τη φύσει ζην»). Η φύση εκφράζεται
μέσα στο λογικό του ανθρώπου και μέσα στη ζωή του σύμπαντος. Η ηδονή
δεν είναι κατάσταση φυσική για τον Κλεάνθη. Εκεί που ο Ζήνων έβαλε τη
φρονιμάδα ως ρίζα των αρετών, ο Κλεάνθης βάζει την εγκράτεια. Αντίθετα
από ό,τι πιστεύουν οι άλλοι Στωικοί για την ψυχή, ο Κλεάνθης τη χωρίζει σε
τρία μέρη, και στο σημείο αυτό συμφωνεί με την πλατωνική αντίληψη.

Με τον περίφημο ύμνο του στον Δία ο Κλεάνθης πλαταίνει ακόμη τη θεωρία
του Ζήνωνα για τη θεία πρόνοια, και πιο γενικά τονίζει τον πανθεϊστικό
χαρακτήρα ολόκληρης της Στωικής φιλοσοφίας. Ο Δίας είναι ο πατέρας όλων.
Εμείς όλοι ζούμε και κινούμαστε και υπάρχομε μέσα στο σώμα της θείας
ουσίας. Ο Δίας δεν είναι μόνο ο πιο μεγάλος θεός, είναι η ενότητα του κόσμου,
η πρώτη αρχή του, ο αιώνιος και ακατάλυτος νόμος του και η μόνη ουσία.

γ) Ο Χρύσιππος: Οι περιοδικές εκπυρώσεις και ανανεώσεις του κόσμου.
Διάδοχος του Κλεάνθη στη διεύθυνση της Στοάς από το 233 ως το 208 ήταν ο
Χρύσιππος (281 - 208 π.Χ.), από τους Σόλους η από την Ταρσό της Κιλικίας.
Με το σπάνιο διαλεκτικό χάρισμά του, με-την πετυχημένη διδακτική δράση του
και με τα υπερβολικά πολυάριθμα συγγράμματά του πέτυχε να συμπληρώση
τις διδασκαλίες των πιο παλιών Στωικών, να απαρτίση σύστημα, να
διασφάλιση την ενότητα της Στοάς από τις διασπαστικές τάσεις και να τιμηθή
δίκαια ως δεύτερος ιδρυτής της. Έχει ειπωθή ότι «εί μη ην Χρύσιππος, ουκ αν
ην Στοά». Διάδοχοι του Χρυσιππού ήταν με τη σειρά ο Ζήνων από την Ταρσό,
ο Διογένης ο Βαβυλώνιος και ο Αντίπατρος από την Ταρσό.

Ο Χρύσιππος συνέχισε τη γνωσιολογική θεωρία του Ζήνωνα και έδειξε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Λογική. Ασχολήθηκε με την επιστημονική
άπόδειξη και μάς έδωσε τους παρακάτω 5 «τρόπους»:

1. Όταν υπάρχη Α, υπάρχει και Β. Αλλά υπάρχει Α. Επομένως υπάρχει
και Β.

2. Όταν υπάρχη Α, υπάρχει και Β. Αλλά δεν υπάρχει Β. Επομένως δεν
υπάρχει και Α.

3. Το Α και το Β δεν υπάρχουν ποτέ ταυτόχρονα. Αλλά υπάρχει το Α.
Επομένως δεν υπάρχει το Β.

4. Υπάρχει η Α η Β. Αλλά υπάρχει Α. Επομένως δεν υπάρχει Β.
5. Υπάρχει Α η Β. Αλλά δεν υπάρχει Α. Επομένως υπάρχει Β.

Ο Χρύσιππος ορίζει την απόδειξη ως συλλογιστική διαδικασία, όπου με βάση
αναγνωρισμένες προϋποθέσεις φθάνομε σε ένα αποτέλεσμα άγνωστο τότε. Ο
Χρύσιππος συμπληρώνει ακόμη τη φυσική θεωρία του Ζήνωνα. Όπως και ο



αρχηγός της Στοάς έτσι και αυτός στηρίζεται στο «αείζωον πυρ» του
Ηρακλείτου και συνθέτει τη θεωρία για τις κοσμικές εκπυρώσεις. Κατά
ορισμένες περιόδους το σύμπαν καταστρέφεται, αναφλέγεται, και από την
πρωταρχική φωτιά, που διατηρείται αιώνια ζωντανή με τον Λόγο,
δημιουργείται από την αρχή, για να καταστραφή και να ξαναγίνη. Και αυτό
γίνεται χωρίς τέλος. Σε κάθε νέα γένεση του κόσμου το κάθε πράγμα και το
κάθε ον, μικρό και μεγάλο ξαναγίνεται απαράλλαχτο όπως ήταν πριν. Αυτή
είναι η ιδέα της «παλιγγενεσίας».

Η ψυχή ερμηνεύεται ως πύρινη ουσία, που γεννιέται μέσα στο σώμα, στο αίμα,
και πεθαίνει με το σώμα μαζί. Έχει 8 μέρη: τις πέντε αισθήσεις, τη γενετήσια
ικανότητα, τη γλώσσα και το λογικό. Και η αίσθηση ερμηνεύεται υλιστικά. Η
αίσθηση είναι ένα καθαρά σωματικό γεγονός. Η ψυχή παρουσιάζει μιαν
ορισμένη σωματική κίνηση μπροστά στο αντικείμενο του εξωτερικού κόσμου.
Ύστερα το λογικό μέρος της ψυχής επεξεργάζεται τις ειδήσεις που φέρνουν οι
αισθήσεις. Ο Χρύσιππος δεν δέχεται άλογες δυνάμεις πλάι στο λογικό
(«ηγεμονικό») μέρος της ψυχής.

Ο Χρύσιππος προσπαθεί τέλος να ξεπεράση τη μοιρολατρεία της Στοάς, που
με τη φυσική θεωρία της θέλει τα πάντα προκαθορισμένα, και τονίζει ότι η
βούληση του ανθρώπου είναι ελεύθερη και επιτρέπει στο εγώ ύστερα από
σκέψη, που φυσικά δεν είναι μηχανική, να αναλάβη τις ευθύνες για τις πράξεις
του.


